
 

 

 
GELECEĞE YATIRIM ÖDÜLLERİ – SİVİL TOPLUM 2021 

 KATILIM ŞARTNAMESİ 

 
 

 
 

 

 Daha önceki senelerde gerçekleşen Geleceğe Yatırım Ödülleri’ne katılmamış olma şartı aranmaktadır. 

 Yürütülen etkinlik, proje veya çalışmanın son 3 yıl (2019-2021) içinde başlamış olması gerekmektedir. 

 Çok paydaşlı projelerde tüm tarafların dahil edilmiş ve izinlerinin alınmış olması gerekmektedir. İzinlerin 
alınmış olmasından başvuru yapan kurum ya da kişiler sorumlu olacaktır. 

 Yarışmaya sunulan belge ve dokümanların (fotoğraflar, videolar ve yazılar) yasal telif hakları ile ilgili 
sorumluluk daima katılımcıya aittir.  

 Fikri mülkiyet haklarını ihlal eden faaliyetlerin (ticari markalar, logolar veya marka etiketleri, faydalı 
modeller, patentler veya benzeri) katılımları yasaktır. 

 Tüm katılımcılar, başvuruları ile ilgili varsa devam eden hukuki süreçleri (rekabet hukuki, patentler, ticari 
markalar, telif hakkı veya diğer haklarla ilgili anlaşmazlıklar dâhil) Türkiye İMSAD’a bildirmekle 
sorumludur. 

 Öğrenci başvurularında başvuranın öğrenci olduğuna dair üniversiteden alınmış yazı istenmektedir. 

 Başvuru sahibi en fazla 3 proje ile başvuru yapabilir.   

 Aynı faaliyet için birden fazla kişi veya kurum tarafından başvuru yapılmamış olması gerekmektedir. Böyle 
bir durumda tüm başvurular geçersiz kabul edilecektir. 

 Geleceğe Yatırım Ödülleri – Sivil Toplum 2021’e yapılan başvurular gizli tutulacaktır. 

 Başvuruda bulunan kurum ve kişiler değerlendirme aşamasında ve sonrasında Geleceğe Yatırım Ödülleri 
– Sivil Toplum 2021’den çekilme hakkına sahip değildir. Katılımcılar başvurularını yaparak, sonuçların 
açıklanmasına ve Geleceğe Yatırım Ödülleri – Sivil Toplum Kitapçığında faaliyetlerinin yer almasına izin 
verdiklerini baştan kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.  

 Eksik gelen belgelerle başvuran katılımcıların faaliyetlerinin değerlendirilmeye alınması jüri 
inisiyatifindedir. 

 Sonuçların açıklandığı güne kadar, ödül kazanan kurum ya da kişiler sonuçlar ile ilgili herhangi bir 
beyanda bulunamaz.  



 

 

 Türkiye İMSAD Geleceğe Yatırım Ödülleri – Sivil Toplum 2021’de önceden açıklanan jüride üyelerinde 
değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  

 Jüri bağımsızdır ve jüri kararlarına uyulması gerekir. 

 Jürinin aldığı kararlar nihaidir ve kendi uygun gördüğü süreç ve puanlama uyarınca kazananlar 
seçilecektir. Verilen kararlara itiraz edilemez. 

 Başvuru Formu’nun ve Katılım Şartnamesi’nin eksiksiz doldurularak her iki dokümanın en geç 14 Mart 
2022 tarihine kadar fermurat@imsad.org adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

Kayıt yaparak, katılımcı bütün maddeleri kabul etmiş sayılır. 
 
İŞ BU ŞARTNAME BAŞVURUNUN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR.  
BAŞVURU FORMUNU DOLDURDUM, ŞARTNAMEYİ OKUDUM VE KABUL EDİYORUM. 
 
 

BAŞVURU SAHİBİ KİŞİ/KURUM: 

YETKİLİ/TEMSİLCİ ADI :         

TARİHİ   : …./…./202 

İMZA   :   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Türkiye İMSAD sorumluluğu altındadır  
ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.” 
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